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lloonngg  vvoowweellss āā  īī  ūū
rreettrroofflleexx   ¶¶  öö  ÂÂ
ppaallaattaall  nnaassaall ––
gguuttttuurraall  nnaassaall   ºº ((rreeppllaaccee  nnkk  aanndd  nngg  iinn  tthhee  ppaallii  tteexxttss  wwiitthh  iitt))



DDāānnaa  SSaassaa  JJāāttaakkaa  NNoo..331166,,  VVooll..   33,,   pp..5511

pp  5511
PPaaccccuuppppaannnnaa--vvaatttthhuu

rroohhiittaa rreedd  ((uusseedd  ooff  ffiisshheess  aann
dd  ddeeeerr))

mmaacccchhoo ffiisshh
ppaarriikkkkhhāārroo rreeqquuiissiittiieess  ((ooff  aa  mmoonnkk

))
kkuuuummbbiikkoo aa  llaannddoowwnneerr,,   ""aa  ppeerrssoo

nn  ooff  ffaammiillyy""
ssaajjjjeettii ttoo  eeqquuiipp,,   ggiivvee,,   pprreeppaarr

ee
vvaarraa eexxcceelllleenntt
ssaammppaattttaa aarrrriivveedd,,  ==  mmeett  wwiitthh
yyāāccaakkoo bbeeggggaarr
ppaarriiccccaattii ttoo  ssaaccrriiffiiccee
yyāācciittaa bbeeggggeedd,,  eennttrreeaatteedd,,  aass

kkeedd  ffoorr

AAttīīttaa--vvaatttthhuu
ssaassaa hhaarree
ppaaccccaannttaaggāāmmaakkoo aa  bboorrddeerriinngg  vviillllaaggee
mmaakkkkaaoo mmoonnkkeeyy
uuddddoo ootttteerr
ssiiggāāllaa jjaacckkaall
eekkaattoo oonn  oonnee  ssiiddee;;ttooggeetthheerr;;  

oonn  eeiitthheerr  ssiiddee
aappaarraa aannootthheerr[[pprroonn..]]

pp  5522
eekkaannttaa eexxttrreemmee
oovvāāddoo aaddmmoonniittiioonn
vvaassoo,,  --aa×× ccoonnttrrooll,,   iinnfflluueennccee,,   ppoo

wweerr,,   ""bbyy  wwaayy  ooff""
ssaammppaaiicccchhaattii rreecceeiivvee;;  aacccceepptt
kkaallee  ggaacccchhaannttee iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ttiimmee
gguummbboo 11))  aa  tthhiicckkeett    22))  llaaiirr  ooff  

aann  aanniimmaall  iinn  tthhee  jjuunnggll
ee

ssvvee ttoommoorrrrooww
iittaarraa ootthheerr;;  ddiiffffeerreenntt;;22nndd[[aa

ddjj]]
ssaammāāddiiyyaattii uunnddeerrttaakkee
ssaammppāāppuuööaattii rreeaacchh  [[pppp::  ssaammppaattttaa  hh

eerree  iinn  lloocc..aabbss..]]

kkhhāādd((11)) eeaatt
āāhhāārroo ffoooodd[[hheerree  aabbll??]]
""ttuummhheehhii  kkhhāāddiittaabbbbāā
hhāārraattoo  ddaattvvāā  kkhhāāddeeyyyy
āātthhaa""  

HHoorrnneerr::  ""ggiivvee  tthheemm  ooff
  tthhee  ffoooodd  tthhaatt  wwoouulldd  
hhaavvee  bbeeeenn  eeaatteenn  bbyy  yy
oouu..""

ppāāttoo eeaarrllyy,,   iiee::  iinn  tthhee  mmoorrnnii
nngg

????tteessuu wwhhaatt  iiss  tthhee  ffuunnccttiioonn  hh
eerree

bbāālliissiikkoo ffiisshheerrmmaann
uuddddhhaarraattii rraaiissee;;ttaakkee  aawwaayy
nnīī((II)) lleeaadd;;ddrraaww
vvaallllīī rreeeedd;;rruusshh    HHoorrnneerr::  ""rruu

sshh  rrooppee""
vvāālliikkāā[[ff]] ssaanndd
bbhhaassssaattii ddrroopp
āāvvuuööāāttii ssttrriinngg  uuppoonn
vviiyyūūhhaattii rreemmoovvee
mmaacccchhaa ffiisshh
gghhāā((IIIIII)) ssmmeellll
ssāāmmiikkoo oowwnneerr
gghhoosseettii ttoo  pprrooccllaaiimm,,  aannnnoouunncc

ee
¶¶aassaattii bbiittee  ooffff
vveellāā ttiimmee,,  ppooiinntt  ooff  ttiimmee
āāvvaajjjjaattii ccoonnssiiddeerr
ggooppaakkoo wwaattcchhmmaann
ggooddhhāā  [[ff]] iigguuaannaa
ssūūllaa[[mm  &&nn]] ssttaakkee;;  ssppiitt
eekkaassssaa ooff  oonnee,,   ssoommee
ddaaddhhii[[nn]] ccuurrddss
vvāārraakkaa ppoott
uu--ggaahh((VV)) ttaakkee  uupp;;lleeaarrnn
rraajjjjuu[[ff]] rrooppee
ggīīvvāā nneecckk,,  tthhrrooaatt
ppaavveesseettii ccaauussee  ttoo  eenntteerr

pp..5533  
ssaaöö¶¶oo cclluusstteerr
vvaannaassaaöö¶¶oo ffoorreesstt  tthhiicckkeett
ppiiöö¶¶oo lluummpp,,  ccoonngglloommeerraattiioo

nn,,  aaccccuummuullaattiioonn  ((hheerree
::  bbuunncchh))

ddaabbbbaattiiööaa sshhrruubbss  &&  ggrraassss
ttiillaa[[mm&&  nn]] sseessaammuumm



ttaaöö¶¶uullāā hhuusskkeedd  rriiccee
tteejjoo[[nn]] ssttrreennggtthh;;hheeaatt,,rraaddiiaannccee
ssiillaa  tteejjoo  [[nn]] mmoorraall  hheeaatt,,   aarrddeennccyy
ppaaöö¶¶uu lliigghhtt  rreedd;;
oo  kkaammbbaallaa rreedd  bbllaannkkeett,,   bbuutt  aallssoo  

aa  kkiinndd  ooff  oorrnnaammeennttaall  
ssttoonnee

ssiillāā ssttoonnee
āāssaannaa×× ((hheerree))  tthhrroonnee
uuööhhāākkāārroo aappppeeaarraannccee  ooff  hheeaatt
vviimmaa××ssaattii iinnvveessttiiggaattee,,   ccoonnssiiddeerr,,   

tthhiinnkk  oovveerr,,   hheerree::  ""tteesstt
""  ((  vvii  ++  mmaann  [[DDeessiiddeerr
aattiivvee]]))

vveessoo aappppaarreell,,   ddrreessss,,   hheennccee::
  ddiissgguuiissee

ssaallllaappaattii ccoonnvveerrssee  wwiitthh
tthhaallaa×× ddrryy  llaanndd
uubbbbhhaattaa    pppp  ooff  uuddddhhaa
rraattii

ppuullll  oouutt

jjāānnāāttii ccaann  mmeeaann  ""ffiinndd""

pp..5544
aappāābbhhaattaa ttaakkeenn  aawwaayy
mmaannoorraammaa pplleeaassiinngg  ttoo  mmiinndd
ssuuhhuu wweellll
ddāārrūū ssttiicckk
ssaa××kkaa¶¶¶¶hhaattii ggaatthheerr
aannggāārraa  [[mm  &&nn]] cchhaarrccooaall
ddaammmmīī II  mmuusstt  ggiivvee[[ssuubbjj]]

pp  5555
ppaarriiccccaajjaattii ggiivvee  uupp
mmuuggggaa kkiiddnneeyy  bbeeaannss[[mmuunngg??]]
ppaakkkkaa [[pp..pp..]]  ccooookkeedd
rrāāssiikkoo  ==  rrāāssii aaccccuummuullaattiioonn
mmāāppeettii bbuuiilldd
ddaabbbbaa sshhrruubb
lloommaannttaarreessuu aammoonngg  tthhee  [[hhaarree''ss]]  hhaa

iirrss
ppāāööaakkāā lliivviinngg  bbeeiinngg
vviiddhhūūnnāāttii sshhaakkee
ssaakkaallaa aallll;;wwhhoollee
mmuukkhhoo aann  ooppeenniinngg,,  hheennccee::  aa  

ccaauussee,,   bbyy  wwaayy  ooff  ;;  PPEE
DD  ::""bbyy  wwaayy  ooff  aa  ggiifftt""

llaanngghhaattii jjuummpp  oovveerr[[aacccc]]
kkūūppaa[[mm]] ccaavviittyy;;hheeaapp

ppaadduummaa×× lloottuuss
hhaa××ssoo ggoooossee,,   sswwaann
rrāājjaahhaa××ssoo ggoollddeenn  rrooyyaall  sswwaann  ((tthh

ee  kkiinngg  ooff  tthhee  bbiirrddss))
ppuu––jjoo hheeaapp
lloommaakkūūppaa [[hhaarree]]  hhaaiirr  rroooott
hhiimmaa ccoolldd;;iiccee
ppaavviissaattii eenntteerr
ttvvaa××  ttāāvvaa  ttiihhaa aalltthhoouugghh  yyoouu  yyoouurrsseell

ff  ssttaanndd  hheerree
llookkaassaannnniivvāāssoo tthhee  ssoocciieettyy  ooff  mmeenn,,  aall

ll  tthhee  wwoorrlldd
gguuööoo qquuaalliittyy
ppāākkaaoo ffaammiilliiaarr,,   rreennoowwnneedd,,  ww

eellll  kknnoowwnn
ppīīlleeii ssqquueeeezzee
ppiihhii oonn  ttoopp;;iinn  bbaacckk

pp  5566
ssaammaaggggāā hhaarrmmoonniioouuss
llaakkkkhhaaººaa ssiiggnn
ssaammmmooddaattii rreejjooiiccee
ssaammooddhhāānneettii ccoommbbiinnee  ((aapppplliieess  ttoo  aa

  JJāāttaakkaa  ssttoorryy))
āāhhaarreettii ffeeeedd,,  bbuutt  
āāhhaarraattii ttaakkee  uupp  oorr  ffiigguurraattiivveell

yy  rreecciittee



    JJāāttaakkaa::##8866,,336622,,333300;;pp..1111++,,[[IIBBHH]]

pp..337700,,  vvooll..11  
aajjjjhhāāssaayyaa    iinntteenntt  oonn,,  pprraaccttiissiinngg
kkhhaaöö¶¶aa    bbrrookkeenn
ssaammmmāānnaa××    hhoonnoouurr
ssaaddiissaa    ssuucchh  aa  ffaasshhiioonn
pp..119933,,vvooll..33,,   
ssuuttaa   ((rreelliiggiioouuss  kknnoowwlleeddggee))
ddhhāārraa    hhoollddiinngg,,  hhaavviinngg  
mmaahhaannttaabbhhāāvvaa    llooffttiinneessss,,ssuubblliimmiittyy
hheerraa––––iikkaa    mmoonneeyy  cchhaannggeerr,,   ggoollddssmmiitthh
pphhaallaakkaa    ssllaabb;;bbeenncchh
vviillooppaa  kkhhāāddaakkaa    lliivviinngg  bbyy  tthheefftt
vviilluummppaattii    pplluunnddeerr
kkuuuummbbaa××    pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  ffaammiillyy

pp..119944  

ssaa××ssaayyaa    ddoouubbtt
uuppeettaa    eennddoowweedd  wwiitthh
pp..337700,,  vvooll  11  ,,

aahhiigguuöö¶¶iikkaa    ssnnaakkee  cchhaarrmmeerr
ssaappppaa    ssnnaakkee
kkīīÂÂāāppeettii    ttoo  ttrraaiinn  ((ccaauuss  ooff  kkīīÂÂaattii))
nnaanngguuhhaa[[nn]]    ttaaiill
ggiivvāā    nneecckk
ggaallaa    tthhrrooaatt
nnīīyyaattii    ttoo  bbee  lleedd[[ffrr..nneettii]]
vvii--hheehh((VVIIII))    hhaarraassss,,   ttwwiisstt
ddaassaattii    ttoo  bbiittee
ttāāddiissaa    11]]ssuucchh--lliikkee  22]]lliikkee  yyoouu
dduussssīīllaattāā[[ff]]    bbaadd  cchhaarraacctteerr
aannāāccāārraa    mmiissccoonndduucctt
kkii××  aaººggaa    hhooww  mmuucchh  mmoorree  ooff  lleessss,,   ffaarr  mmoorree

pp..337711

ppaavvaarraa    mmoosstt  eexxcceelllleenntt
vvaattttaabbbbaa    ttoo  bbee;;ttoo  bbee  pprroocceeeeddeedd
ssaannnniihhāānnaa  [[nn]]  ccoonnvviiccttiioonn
vviissaa[[nn]]    ppooiissoonn;;  āāssīīvviissaa  ::  ssnnaakkee
gghhoorraa    ffrriigghhttffuull

##333300  pp..110000,,vvooll..33

aannuujjāānnāāppeettvvāā  ((oonnee  wwoorrdd))    ccaauussaattiivvee  ggeerruunndd  ooff  aannuu--((––))––āā((VV))::aallllooww



ssaahhaattii    11]]  oovveerrccoommee;;  22]]  eenndduurree;;  33]]  bbee  aabbllee
ssūūnnāā[[ff]]    ssllaauugghhtteerrhhoouussee;;
  aappaaööaa    sshhoopp
ppaakkkkhhaannddaattii    jjuummpp  oonn;;sspprriinngg  uupp
sseennaa    hhaawwkk
ppeessii[[ff]]    lluummpp
ttuuöö¶¶aakkaa    tthhee  bbeeaakk  ooff  bbiirrddss
ssaa××ggaammmmaa    ccoommee  ttooggeetthheerr
kkuullaallaa    ffaallccoonn
ssaakkhhāāddiissuu    aammoonngg  tthhee  eeaatteerrss  ((HHoorrnneerr))
aakkii––ccaannaa    hhaavviinngg  nnootthhiinngg

pp..110011
ssaannkkeettaa    rreennddeezzvvoouuss
uummmmāārraa    tthhrreesshhoolldd
ssāāmmiikkaa    mmaasstteerr
vvīīttiinnāāmmeettii    ssppeenndd  ttiimmee
cchhiinnāāssāā    wwiitthhoouutt  hhooppee;;    cchhiinnnnaa  ++  [[āāssāā[[ff]]  ::  hhooppee]]
ssookkhhyyaa[[nn]]    hhaappppiinneessss
aannuubbaannddhhaattii    ffoollllooww
aappppeettii    aappppllyy



        MMaakkhhāāddeevvaajjāāttaakkaa,,   nnoo..99,,   vvooll..11,,   pp..pp..113377--113399

pp  113377
kkīīllāā[[ff]]    ppllaayy
ooppaarraajjjjaa××  ==  uuppaarraajjjjaa
××  

  vviicceerrooyyaallttyy

kkhheeppeettii  [[  ccaauuss..   ooff  kkhhii
ppaattii]]  

ttoo  tthhrrooww  iinn,,   ssppeenndd  ((ttii
mmee))

kkaappppaakkoo    bbaarrbbeerr

pp  113388
aa––jjaannaavvaaööööaa    tthhee  ccoolloouurr  ooff  ccoollllyyrriiuu

mm,,  sshhiinnyy,,  gglloossssyy,,  ddaarr
kk  bbllaacckk

pphhaalliittāāppaalliittaa    ggrreeyyhhaaiirreedd
uuddddhhaarraattii    ppuullll  oouutt
kkooppaa    aannggeerr,,   ggrruuddggee
ssaaöö¶¶āāssaa    ttwweeeezzeerrss
aavvaassiissssaattii    bbee  lleefftt  rreemmaaiinniinngg
ppaaööööaa  ssāāllaa    lleeaaff  hhuutt
āāddiittttaa    bbllaazziinngg
mmaa––––aammāānnaa..     rreefflleeccttiinngg
ssaa××vveeggaa××    aaggiittaattiioonn,,  ffeeaarr,,   tthhrriillll
ppaajjjjaattii      ????  HHoorrnneerr  ::  ""sswweeeeppii

nngg  tthhrroouugghh  hhiimm""
āāvvaajjjjaattii    ttoo  rreefflleecctt  uuppoonn,,  ppoonndd

eerr
aannttoo    iinnssiiddee;;
¶¶āāhhoo    ffiirree
sseeddaa    sswweeaatt
mmuuccccii××ssuu[[aaoorr..]]  sseett  ffrreeee

ssāāaakkoo    oouutteerr  ggaarrmmeenntt,,   ccllooaakk
ppīīÂÂeettii    ttoo  pprreessss,,   oopppprreessss,,   wwee

iigghh  hheeaavviillyy  oonn
aappaanneettii    rreemmoovvee
aappaanneettāākkāārraappaattttaa    lliitt::  ""aarrrriivveedd  iinn  aa  ssttaattee  

wwhheerree  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee
  rreemmoovveedd""..

āākkāārroo    ffeeaattuurree;;  ppeeccuulliiaarriittyy,,   ss
ttaattee

uu((dd))hhāānnaa    ssttaannddiinngg  uupp;;  HHoorrnneerr::  
""TThhaatt  bbrroouugghhtt  iinn  aa  hhuu
nnddrreedd  tthhoouussaanndd  ((ggoolldd
  ppiieecceess))

ppaakkkkoossāāppeettii    ccaallll  ffoorr,,   sseenndd  ffoorr,,   oorrdd
eerr  ttoo  ccoommee

bbhhuuttttāā    eennjjooyyeedd
ggaarruu((kkaa))    hheeaavvyy,,  iimmppoorrttaanntt
ddūūttaa    mmeesssseennggeerr

pp  113399
ppaarriihhiinnaa[[pp..pp..ppaarriihhāāyyaa
ttii]]  

  ffaalllleenn  aawwaayy,,  ddeeccaayyeedd
,,  ddeeffiicciieenntt,,   wwaannttiinngg

oossaakkkkaattii    ddrraaww  bbaacckk
vvaa××ssaa    HHoorrnneerr::  ffaammiillyy
gghhaaeettii    ttoo  jjooiinn,,   ccoonnnneecctt,,   uunniitt

ee
aappaarraa    aannootthheerr;;nneexxtt

                                              
PPaa––––āā          SSuuppppāārraakkaajjāāttaakkaa::  nnoo..  446633((VVooll..   IIVV,,  pp..113377))

pp  113377
ppaaaannaa[[nn..]]    cciittyy//ppoorrtt
nniiyyyyāāmmoo    ppiilloott,,   mmaasstteerr  mmaarriinneerr
nniibbbbaattttii    rreebbiirrtthh
ppāāssāāddiikkaa  pplleeaassaanntt
ppaarriivvāārraa  ffoolllloowweerrss,,   ssuurrrroouunnddiinn

gg;;  rreessppeecctt
nniipppphhaattttii  aaccccoommpplliisshhmmeenntt
ssiippppoo    ccrraafftt,,   bbrraanncchh  ooff  kknnoo

wwlleeddggee
aappppaarraabbhhāāggee[[lloocc]]    aatt  aa  llaatteerr  ddaattee
aaccccaayyaa    ggooiinngg  bbeeyyoonndd;;  eenndd[[aa

ttii__ii]]  {{aaccccaayyeennaa  ==  aatt  tthh

ee  eenndd  ooff//ddeeaatthh  ooff}}
āārrūūÂÂhhaa    aasscceennddeedd[[==pp..pp..   āārruuhh

aattii]]
vvyyāāppaattttii[[ff]]    hhaarrmm
llooööaa××    ssaalltt
jjaallaa[[nn..]]    wwaatteerr
ppaahhāāyyaa    ffrroomm  tthhaatt  ttiimmee  oonnwwaarr

ddss
aagggghhaattii    ttoo  bbee  wwoorrtthh[[aagggghhāāppeett

  ii  ==  ttoo  hhaavvee  aa  pprriiccee  ppuu
tt  oonn;;  aagggghhāāppaanniiyyaa  kkaa
mmmmaa::  bbuussiinneessss  ooff  eevvaa
lluuaattoorr]]



ssāārraa[[nn]]    11]]  ppiitthh  22]]  mmoosstt  eexxcceellll
eenntt  33]]  vvaalluuee//  eesssseennccee

mmuuttttāā[[ff]]    ppeeaarrll  [[mmuuttttaa==uurriinnee]]
rraattaannaa    ttrreeaassuurree//ggeemm
kkāāÂÂaa  ==  kkāāllaa    bbllaacckk
ppāāssāāööoo    rroocckk,,  ssttoonnee
kkūūaa××    11))  aa  ttrraapp,,  ffaallsseehhoooodd,,  

22))  hhaammmmeerr
kkūūoo    pprroommiinneennccee,,   ttoopp  ooff  hh

oouussee,,   mmoouunnttaaiinn  ttoopp
kkūūaa  ((aaddjj))    wwiitthhoouutt  hhoorrnnss
nnaa××    rreeffeerrss  ttoo  tthhee  eelleepphhaanntt
ppaarriimmaaddddaattii    rruubb;;  ccrruusshh;;  mmaassssaaggee
aannuucccchhaavviikkaa    lliitt::  ""aaccccoorrddiinngg  ttoo  oonnee

''ss  sskkiinn"",,   iiee::  bbeeffiittttiinngg,,  
ssuuiittaabbllee,,   pprrooppeerr

vvāāmmaannaakkaa    ddeeffoorrmmeedd
ddhhāāttuukkaa    hhaavviinngg  tthhee  nnaattuurree  ooff
aa××ssaa    sshhoouullddeerr
ppaaiicccchhaattii    aacccceepp  rreecceeiivvee,,   hhoolldd
āāggaattee    aacccc  pplluu::  ""tthhoossee  wwhhoo  

hhaadd  ccoommee""

pp  113388
ttuuhhoo    pppp..  ooff  ttuussssaattii  ::  ttoo  bbee  ss

aattiissffiieedd,,  ttoo  bbee  hhaappppyy
kkaahhāāppaannoo    ccooiinn  ooff  aa  cceerrttaaiinn  vvaalluu

ee
ppeesseettii    ttoo  sseenndd  oouutt,,   sseenndd  ffoorrtt

hh
ppaarrāāmmaassaattii    ttoouucchh;;  ddeeaall  wwiitthh
yyuuttttaa    ssuuiittaabbllee
mmaarrii    aaoorriisstt  ooff  mmaarraattii  ::  ttoo  dd

iiee
kkhhīīrroo    mmiillkk
ssuussiirraa    ppeerrffoorraatteedd;;  HHoorrnneerr::  ""

ffuullll  ooff  hhoolleess""
kkaammbbaallaa    wwoooolllleenn  bbllaannkkeett
aagggghhaa    ccoossttllyy
ssooddhheettii    ppuurriiffyy,,   sseeaarrcchh  ffoorr;;  rree

mmoovvee;;  ccoolllleecctt  aa  ddeebbtt  [[
ccaauuss..   ooff  ssuujjjjhhaattii]]

aacccchhaarriiyyaa××    wwoonnddeerr
nnaahhāāppiittoo    aa  bbaarrbbeerr
jjāāttaakkaa    ssoonn
uuppaahhāānnaa××    aatttteennddaannccee,,   sseerrvviiccee  cc

aarree
kkii××  ++  [[iinnssttrruummeennttaall]]  ""WWhhaatt  iiss  tthhee  vvaalluuee  ooff,,

  WWhhyy  sshhoouulldd  II""
ssaajjjjeettii    ttoo  pprreeppaarree,,   eeqquuiipp,,   ffiitt  

oouutt..
vvyyāāppaajjjjaattii    ttoo  ggoo  wwrroonngg
ssaa––jjaannaattii    kknnooww;;  tthhiinnkk  [[ssaa––––āāyy

aa((ggeerr))]]  ssaa––––aa[[ff]]

pp  113399
ppaakkkkhhaannddaattii ppuurrssuuee;;  rreejjooiiccee  iinn;;  sspprr

iinngg  ffoorrtthh;;  HHoorrnneerr::  ""ssaaii
lleedd  aawwaayy""

nniirruuppaaddddaavvaa    wwiitthhoouutt  hhaarrmm,,  mmiisshhaa
pp

uuppppaattaattii jjuummpp  uupp[[pp..pp..]]::uuppppaattiitt
aa__aarriisseenn,,  ccoommee  aabboouutt

uuppppaajjjjaattii    [[aaoorr]]  ==uuppppaajjii  ::  aarriissee
ppaakkaattii[[ff]] nnaattuurraall  ssttaattee
ppiihhaa    oonn  ttoopp  ooff,,   bbeehhiinndd
kkhhuurruu    rraazzoorr
mmāāllaa    ssttaaiinneedd
mmaacccchhoo    ffiisshh
uummmmuujjjjaa//nniimmuujjjjaa  kkaarr
oottii

ttoo  eemmeerrggee  aanndd  ddiivvee

nnāāssoo    nnoossee
ssaa××ssaannddaattii    aassssoocciiaattee;;  ccaauuss  ..==  ssaa

××ssaannddeettii::  ccoommbbiinnee;;  HH
oorrnneerr::  ""rruunnnniinngg  oovveerr  
hhiiss  oowwnn  mmaarriinneerr''ss  llaaww
""

vvii//ppaa//nnaassssaattii bbee  lloosstt;;  ppeerriisshh  [[vviippppaa
nnaahhaa==pp..pp..]]

eessiinn sseeeekkiinngg;;wwiisshhiinngg
vvaajjiirraa××    ddiiaammoonndd,,  ((vvaajjiirroo  ::  lliigg

hhtteenniinngg))
oossīīddāāppeettii    ttoo  ssiinnkk
aannāācciikkkkhhaattii    ttoo  nnoott  eexxppllaaiinn
llaaggaattii ssttiicckk  ttoo;;  llaaggggāāppeettii::ccaauu

ssee  ttoo  ssttiicckk;;  oobbssttrruucctt
kkhhiippaattii    ttoo  tthhrrooww
nniiyyāāmmeennaa    bbyy  wwaayy  ooff,,   aaccccoorrddiinngg

  ttoo;;  HHoorrnneerr::  ""aass  iiff  ttoo  cc
aattcchh  ffiisshh""..

yyoottttaa ttiiee//yyookkee  ooff  ccaarrtt  oorr  pplloo
uugghh[[rrooppee]]

ppaakkhhiippaattii[[ttaakkeess  lloocc]] ppuutt  iinnttoo
aappppaagggghhaa    lliittttllee  vvaalluuee
bbhhaaöö¶¶oo    wwaarree,,   ggooooddss
ppaarraattoo    bbeeyyoonndd



mmaajjhhaannttiikkaa    mmiiddddaayy,,  nnoooonn
mmuu––ccaattii    lleett  ggoo;;  eemmiitt  lliigghhtt
ppaattiiddiissssaattii[[ppaassss..]]    aappppeeaarr,,   bbee  sseeeenn
aann//aannttaarraa    wwiitthh  nnootthhiinngg  iinn  bbeettww

eeeenn,,  iiee,,   iimmmmeeddiiaatteellyy  ff
oolllloowwiinngg

pp  114400
ppaayyāāttaa    ppaasstt  ppaarrttiicciippllee  ooff  ppaayy

āāttii  ::  ggoo  ffoorrtthh,,   sseett  oouutt..
uussssaannaa  [[pp..pp..]]    11]]  aabbuunnddaanntt;;  22]]  aannnnoo

iinntteedd;;  33]]  sspprreeaadd  oouutt
iivvaa lliikkee
ddaaddhhii    ccuurrddss
ddaaddhhiimmāāllaa    SSttaaiinneedd  wwiitthh  CCuurrddss
kkuussoo    aa  ttyyppee  ooff  ggrraassss
ttiiööaa    ggrraassss
ssaassssaa[[nn]]    ccrroopp;;ccoorrnn
nnaallaavvaannaa××    aa  tthhiicckkeett  ooff  rreeeeddss
vveeÂÂuu    bbaammbboooo..  SSeeee  HHoorrnneerr''

ss  nnoottee  pp  3311
kkhhāāyyaattii    sseeeemm  ttoo  bbee  {{pp..pprr..mmee

dd..  kkhhāāyyaammāānnaa

pp  114411
vvaa××ssaa    11]]  lliinneeaaggee;;  22]]  bbaammbboo

oo
rrāāggaa    11]]  ccoolloouurr;;  22]]  lluusstt
vvaaÂÂaabbhhāā    mmaarree
kkaa¶¶¶¶hhaattii    ttoo  ssuucckk  uupp  ((wwaatteerr))
uuggggaacccchhaattii    ssuurrggee  uupp
ttaaoo    pprreecciippiiccee    HHoorrnneerr::  cchh

iinnnnaattaaaa  ::  sshheeeerr  pprreecciipp
iiccee..

ssoobbbbhhoo    aa  ppiitt
ūūmmii[[ff]]    wwaavvee

ppaappāāttaa    ffaalllliinngg  ddoowwnn;;cclliiffff
ttaassaattii    11]]  ddrriieedd  uupp;;  22]]  ffrriigghhtt

eenneedd  {{ttaassiittaa==pp..pp..}}
jjaannaannaa    pprroodduucciinngg  ((ffrroomm  jjaannaa

ttii))
bbhhii××ssaannaakkoo    hhoorrrriibbllee
ssuuyyyyaattii  iiss  ppaassss..   ooff  ssuuöö
āāttii

pp  114422
ssaammaatttthhaa      aabbllee;;  ssttrroonngg;;  
ppāāppeettii    ccaauuss..   ooff  ppāāppuuööāāttii::  ccaa

uussee  ttoo  rreeaacchh,,  mmaakkee,,   aatt
ttaaiinn

nniivvaattttiittuu××    rreettuurrnn
eekkaa//ppaahhāārreennaa    wwiitthh  oonnee  ssttrrookkee//bbllooww
ppaaccccaammāānnaa    ccooookkiinngg
hhaappeettvvāā  mmaa××    eexxcceepptt  ffoorr  mmee
ppuuööööaappāāttii××    bboowwll  ffuullll
ssaajjjjeettii    ttoo  pprreeppaarree
ddhhuurraa[[öömm]]    11]]  bbuurrddeenn;;  22]]  ffoorreeppaarr

tt  {{ffoo ''cc""ssttllee}};;
oossāāppeettii    bbrriinngg  ttoo  aann  eenndd;;  oossāānn

aa  ::  ccoonncclluuddiinngg
vvii––––uuttāā    ddiissccrreettiioonn,,  hheennccee::  ""aa

ggee  ooff  ddiissccrreettiioonn""
ssaa––cciiccccaa    iinntteennttiioonnaallllyy
vviiddeessoo    ffoorreeiiggnn  llaanndd
eettttaakkaa    ssoo  mmuucchh//tthhiiss  mmuucchh
uussaabbhhaa    11]]  bbuullll;;  22]]  [[nneeuutteerr]]  11

4400  ccuubbiittss;;
tthhaallaa××    ddrryy  llaanndd
ppaavvāāÂÂaa    ccoorraall

  



NNoo  22  VVaaööööuuppaatthhaajjāāttaakkaa  VVooll..11,,     NNoo..  22,,   pp..110066..

pp  110077

vvaaööööuuppaatthhoo    aa  ssaannddyy  ppllaaccee
vvaaööiijjjjaa×× ttrraaddee
eekkaaddāā oonnccee
ppaaiippaajjjjii eenntteerreedd
mmaarruu wwaatteerrlleessss
kkaannttāārraa ddeesseerrtt
ssaahhii 6600
aavvāālliikkāā    ssaanndd
mmuuhhii    ffiisstt
uuggggaammaannaa    ggooiinngg  uupp,,  rriissiinngg
ppaahhāāyyaa    pprreepp  ++  aabbll..   ::  ffrroomm  tthhee

  ttiimmee  ooff
aannggāārraarrāāssii    hheeaapp  ooff  bbuurrnniinngg  ccooaall

āāddīīnnii    ((nneeuutt  pplluu..   ooff  āāddii))  ""tthhii
ss  aanndd  ssuucchh  lliikkee"",,   ""aanndd
  ssoo  oonn""..

aarruuööaa ssuunn  [[aarruu==aasscceenndd]]
mmaatttthhaakkee oonn  ttoopp  ooff
mmaaöö¶¶aappaa tteenntt
ssaatttthhaa×× ccaarraavvaann
nniihhāāttii eenndd[[ccaauuss..nniihhāāppeettii::ppee

rrffoorrmm,,  pprreeppaarree
cchhāāyyāā    sshhaaddee
kkhhiippaattii [[ccaauuss..kkhheeppeettvvāā::ssppeenndd

  ttiimmee]]
aatttthhaa××    hhoommee  ,,   hheennccee  aatttthhaa××

  ggaattaa  ::ggoonnee  hhoommee,,  ((ooff
  tthhee  ssuunn))  sseett

ssaaddiissaa    ooff  ssuucchh  aa  ssoorrtt
tthhaallaa[[nn]] ddrryy  ggrroouunndd
nniiyyāāmmaakkoo ppiilloott;;  nniiyyaammaa::rreessttrraaiinntt

;;  
nniiyyāāmmaa::  mmeetthh

oodd
llaaddddhhuu××  vvaaaattii    iitt  bbeehhoovveess  ((hhiimm))  ttoo  rr

eecceeiivvee

pp  110088
ttāārraakkoo    ssttaarr
vvāāhhaa ccaarrrryyiinngg,,  lleeaaddiinngg
āāssaannddii ddeecckk  cchhaaiirr
ssaanntthhaarrāāppeettii    ccaauussee  ttoo  bbee  sspprreeaadd
ppāājjeettii    ttoo  ddrriivvee

nniiddddāā    sslleeeepp
nniiddddāāyyaattii    ttoo  sslleeeepp  ((ddeennoommiinnaattii

vvee))
ggooööaa ooxx
nniivvaattttaattii    ttuurrnn  aawwaayy  ffrroomm,,  ttuurrnn  

bbaacckk
vveellāā    ttiimmee,,  lliimmiitt,,   
ppaabbuuddddhhaa    aawwaakkeenneedd
nnaakkkkhhaattttaa    ccoonnsstteellllaattiioonn  
ppaaiippāāii[[ff]] iinn  lliinnee
nnaahhāā[[pp..pp..   nnaassssaattii ppeerriisshheedd
āāvvāārraa pprrootteeccttiioonn  ;;kkhhaannddāāvvāārr

aa::ccaammpp
nniivviissaattii   [[pp..pp..nniivviihhaa::eessttaabblliiss

hheedd
hhiiyyyyoo yyeesstteerrddaayy
mmoocceettvvāā    ccaauussaattiivvee  ggeerruunndd  ooff  

mmuu––ccaattii
aannuussooccaattii    ttoo  mmoouurrnn  ffoorr,,   bbeewwaaiill
āāhhiiöö¶¶aannttoo wwaannddeerriinngg
oossssaajjaannttee[[oossssaajjaattii]] ssllaacckkeenn
ppāāttoo,,   ppāāttaarr    eeaarrllyy  mmoorrnniinngg
ddaabbbbaa sshhrruubb
ggaacccchhoo bbuusshh
hheehhāā  ++  ggeenn    uunnddeerr;;  hheerree  iitt  ggooeess  ww

iitthh  uuddaakkaassiinneehheennaa
ssiinneehhaa  ssaapp--wwaatteerr[[hheerree]];;lluusstt  ffrr

oomm  ssiinneehheettii  ::  ttoo  lluubbrriicc
aattee  [[ccaauuss  ooff  ssiinniiyyhhaattii

uuhhiittaa    aarriisseenn
bbhhaavviissssaattii    hhaass  tthhee  mmeeaanniinngg  ""iiss  cc

eerrttaaiinnllyy""  ""mmuusstt  bbee""
kkuuddddāāllaa×× ssppaaddee
kkhhaaööaattii    ttoo  ddiigg
hhaatttthhaa    ccuubbiitt  ((iiee  ffoorreeaarrmm  ++  hh

aanndd))
eettttaakkaa××  hhaannaa×× eevveenn  aa  lliittttllee  bbiitt
mmaattttee eevveenn  aatt.. ..   ;;
ppaahhaaaa [[pp..pp..ppaahhaarraattii::ssttrruucckk]]
ppāāssāāööaa rroocckk
ppaaiihhaannaattii ssttrriikkee  aaggaaiinnsstt,,   ddeessttrrooyy

,,  [[ppaassss..ppaaiihhaa––––aattii]]
ooddaahhaattii ppuutt  ddoowwnn[[ffiigg..aappppllyy,,   llii

sstteenn
ppaavvaattttaattii ggoo  oonn;;ffllooww[[wwaatteerr]]



āāvvaajjjjaattii [[ccaauuss..āāvvaajjjjeettii::rreefflleecctt;;
uuddaakkeennaa  bbhhaavviittaabbbbaa
××  ??????  

  HHoorrnneerr::  ""tthhee  wwaatteerr  mm
uusstt  bbee  bbeenneeaatthh  tthhee  rroocc
kk""

oottaarraattii    ggoo  ddoowwnn,,  ddeesscceenndd
aayyaa iirroonn
kkūūaa hhaammmmeerr;;ppiittcchheerr
ssaaddddaa×× ssoouunndd
āāvvāāaa hhoollee
ssaammppaaiicccchhaattii ccoommppllyy

pp  110099  
ssaabbbbeessuu  vviirriiyyaa××  oossssaajj
iittvvāā  hhiitteessuu  

  wwhhyy  iiss  tthhiiss  nnoott  aa  llooccaa
ttiivvee  aabbssoolluuttee,,   wwiitthh  ooss
ssaahheessuu  iinn  ppllaaccee  ooff  oo
ssssaajjiittvvāā  ;;  iitt  ccoouulldd  bbee  cc
oonnssttrruueedd::  ""AAmmoonngg  aallll
  tthhoossee  rreemmaaiinniinngg,,  eeffffoo
rrtt  hhaavviinngg  ssllaacckkeenneedd

ssoottaa××    ssttrreeaamm
ssaannnniirruummbbhhaattii   [[ggeerr..ssaannnniirruummhhiittvvāā]]  ::

iimmppeeddee
PPāāssaaööoo  mmaajjjjhhee  bbhhiijjjjiitt
vvāā  hheehhāā  ppaattiittvvāā  ssoottaa
××  ssaannnniirruummhhiittvvāā  aahh
āāssii

HHoorrnneerr::  "".. ..sspplliittttiinngg  ddoo
wwnn  tthhee  mmiiddddllee,,   iitt  ccrraass
hheedd  ddoowwnn  aanndd  ccaammee  tt
oo  rreesstt  iinn  tthhee  ssttrreeaamm  iitt  
hhaadd  bbeeeenn  ddaammmmiinngg..""
WWhheerreeaass  tthhee  PPaallii  sseeee

mmss  ttoo  ssaayy  tthhaatt  iitt  nnooww  
ddaammss  tthhee  ssttrreeaamm..

ttāālloo    tthhee  ppaallmmyyrraa  ttrreeee,,   uussee
dd  aass  aa  mmeeaassuurree  ooff  hheeii
gghhtt

ttāāllaakkkkhhaannddaa    ttrruunnkk  ooff  tthhee  ppaallmm  ttrree
ee

ppaammāāööaa××    mmeeaassuurree
vvaaīī    [[ff]] 11]]  eeddggee  22]]  sskkiinn  33]]  wwiicc

kk  [[44]]  rroolllliinngg  ffoorrtthh  [[55]]  
((hheerree))  ::  gguusshh[[  lliitt::  ttuurrnnii
nngg,,  rroolllliinngg  ]]

oonnaammaattii bbeenndd
aakkkkhhaa aaxxllee
yyuuggaa yyookkee
pphhāālleettvvāā sspplliitt
yyāāgguu ccoonnjjeeyy  &&  rriiccee
aattiirreekkāānnii [[aattiirreekkaa::eexxcceessssiivvee]]
ddhhaajjoo    ffllaagg,,  bbaannnneerr,,   mmaarrkk,,   ee

mmbblleemm
vviikkkkiiööāāttii    ttoo  sseellll
vvaassaannaa    ((11))  ccllootthhiinngg    ((22))  ddwweell

lliinngg  ppllaaccee  
vvaassaannaahhāānnaa    ddwweelllliinngg  ppllaaccee
hhaattvvāā    ggeerr..   ooff  ttiihhaattii

KKhhaannttiivvāāddiijjāāttaakkaa  NNoo..  331133[[VVooll..33,,   pp..3399]]

pp..   3399  
vvāāddiinn    pprrooffeessssiinngg
vviibbhhaavvaa 11]]ppoowweerr,,   wweeaalltthh  22]]nnoo

nneexxiisstteennccee
kkuuuummbbaa ffaammiillyy  pprrooppeerrttyy,,   eessttaatt

ee
ssaaööhhaappeettii sseett  uupp  eessttaabblliisshhmmeenntt
uuppppāāddeettii [[ccaauuss..   ooff  uuppppaajjjjaattii]]11))

pprroodduuccee  22))ggeett  33))ddrraaww
[[bblloooodd]]

aaccccaayyaa    ppaassssiinngg;;aaccccaayyeennaa  ::aatt  
tthhee  ddeeaatthh  ooff.. ..

vviicceeyyyyaa [[ggeerruunndd  ooff  vviicciinnaattii==iinn
vveessttiiggaattee]]  ddiissccrriimmiinnaattii
oonn;;oo  ddāānnaa::ggiifftt  ggiivveenn  
wwiitthh  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  {{
vvaasseennaa  ==  bbyy  tthhee  ppoowwee
rr  ooff.. .. ..}}  

vvaassaa ppoowweerr,,   ccoonnttrrooll
yyāāppeennttoo[[pprr..ppaarrtt..]] ccaauussee  ttoo  ggoo,,  kkeeeepp  ggooii

nngg
sseevvaattii    11]]rreessoorrtt  ttoo  22]]mmaakkee  uuss

ee  ooff
llooööaa[[mm]] ssaalltt
aammbbiillaa aacciidd
sseennāāppaattii    ggeenneerraall
ppaassīīddaattii  [[ppaassāāddeettii==ccaa
uuss..]]

ssaattiissffiieedd

iirriiyyāā[[ff]]    ddeeppoorrttmmeenntt;;ooppaatthhaa::gg
oooodd  bbeehhaavviioouurr

pp..   4400  ppaattii––––aa[[ff]] aaggrreeeemmeenntt
ppaaiiyyāāddeettii        pprreeppaarree
mmaaddaa ddrruunnkk
mmaattttaa ffuullll  ooff,,   iinnttooxxiiccaatteedd  wwii

tthh



nnāāaakkaa ddaanncceerr
yyaassoo    rreeppuuttaattiioonn;;  bbuutt  DDhh..PPāā

llaa    ggiivveess::""  ggrreeaatt  rreettiinnuu
ee  aanndd  ccoommppaannyy  ooff  ffooll
lloowweerrss  aanndd  sseerrvvaannttss""[[
PPEEDD]]

ssaayyaattii~~sseettii    lliiee  ddoowwnn
ssiillāā[[ff]]    ssttoonnee
aa××kkee [[aannkkaa==hhooookk  oorr  llaapp{{cc..

ff..aanncchhoorr}}]]  iinn  tthhee  llaapp
ppaaaa      ssllaabb,,  ttaabblleett
aatttthhaarrāāppeettvvāā ccaauusseedd  ttoo  bbee  sspprreeaadd
cchheekkaa cclleevveerr,,   sskkiilllleedd
ppaa//yyuujj((VVIIII)) uunnddeerrttaakkee
ssaammppaattttii[[ff]] ssuucccceessss,,   bblliissss,,   ffoorrttuunnee

[[mmiisspprriinntt::11sstt  wwoorrdd==mm
aahhāā]]

ttuurriiyyāānnii 55  ttyyppeess  ooff  mmuussiiccaall  iinnss
ttrruummeennttss

pphhaallllaavvaa[[nn]] sspprroouutt
ppaalloobbhheettii ddeessiirree,,   bbee  ggrreeeeddyy  ffoorr
aabbhhiirraammaattii ddeelliigghhtt  iinn[[lloocc..]]
vvāārraaööaa 11]]wwaarrdd  ooffff22]]  eelleepphhaanntt
vvīīttiinnāāmmeettii ssppeenndd  ttiimmee
yyuuttttaakkaa ffiitt,,   pprrooppeerr
ccaallaattii ssttiirr;;ccaauuss..ccāālleettii
vvaassaallaa ffoouull  wwrreettcchh
vvaallllaabbhhāā[[ff]] ffaavvoouurriittee  wwoommaann
aassii[[mm]] sswwoorrdd
aatttthhii  bbhhaavvaa ssttaattee  ooff  bbeeiinngg,,  eexxiisstteenn

ccee
ppaarriivvāārreennāā ssuurrrroouunndd
aakkkkoossaattii,,   ppaarriibbhhāāssaannttii rreevviillee
kkuujjjjhhaattii bbee  aannggrryy  wwiitthh[[ddaatt..]]

pp..4411
  ppaakkkkoossaattii ssuummmmoonn;;ccaauuss..==ppaakkkkoo

ssāāppeettii
ccoorraagghhāāttaakkaa    eexxeeccuuttiioonneerr
ccāārriittttaa[[nn]] ccoonndduucctt
kkaassāā[[ff]] wwhhiipp
kkāāssāāyyaa yyeellllooww
kkaaööaakkaa tthhoorrnn
pphhaarraassuu aaxxee;;nn..bb..::pphhaarruussaa==hhaarrss

hh
kkaa¶¶¶¶hhaattii    ddrraagg;;  ssccrraattcchh  ;;  ddrraaww  

uupp

ppaassssaa[[mm&&nn]] ssiiddee;;  ppaasssseessuu  [[lloocc]]::  bbee
hhiinndd  tthhee  bbaacckk

ssaa××kkaa¶¶¶¶hh((II)) ccoolllleecctt
aassaakkkkuuööeeyyyyaa[[aaddjj]] iimmppoossssiibbllee
ggaaöö¶¶ii[[ff]] eexxeeccuuttiioonneerr''ss  bblloocckk
gghhaaaa ppiittcchheerr
llāākkhhāā[[ff]] bbllooooddccoolloouurr  llaacc  ddyyee
uukkkkhhiippiittvvāā hhoolldd  uupp[[ffiigg..::eexxttooll]]

pp..4422
  kkooii eenndd

ssāāaakkaa ccllootthh;;  ccllooaakk;;  ookkaaööööee::  
tthhee  eeddggee  ooff  tthhee  ccllootthh[[
IIBBHH""bbaannddaaggee""]]bbaannddaa
ggeedd;;ssaakkaaaa::ccaarrtt

ppuu––cchhiittvvāā wwiippeedd
ssaaööiikkaa×× ggeennttllyy
yyaaccaannttoo bbeeggggiinngg
aappaarrāāddhhaa ssiinn,,   ffaauulltt
ppaagggghhaarraattii ffllooww  ffoorrtthh
kkaaööööaa 11]]eeaarr  22]]aannggllee,,   44  ccoorrnn

eerreedd  ccllootthh
bbaahhaallaa ddeennssee,,   tthhiicckk
cchhiinnddaattii    ccuutt
ccaakkhhuuppaatthhaa  rraannggee  ooff  vviissiioonn
vviijjaahhaattii aabbaannddoonn
ccaattttāāllīīssāā 4400
rraahhaa[[nn]] kkiinnggddoomm
bbaalliinn    ssttrroonngg
tthhaammbbeettii hhoolldd  uupp[[pp..pp..==tthhaaddddhhaa

::ffiirrmm]]
aaddhhiikkaa eexxcceeeeddiinngg
ddaattttiikkaa ggiivveenn
jjāāllāā[[ff]] ffllaammee
kkaammbbaallaa wwoooolllleenn  bbllaannkkeett
ppāārruuppaattii ccoovveerr,,   ddrreessss
ddhhūūppaa iinncceennssee
āābbhhūūttaa×× nnoott  ttrruuee



SSaaccccaa××kkiirraajjāāttaakkaa::##7733,,  vvooll..11,,   pp..332233

pp  332233
kkaakkkkhhaaÂÂoo    rroouugghh;;  ffiieerrccee
āāssii    ssnnaakkee
aakkkkoossaattii    ttoo  ssccoolldd,,   rreevviillee,,   ssccoorr

nn
ppaahhaarraattii    ssttrriikkee
aannttoojjaannaassssaa    HHoorrnneerr::  ""ttoo  aallll  ppeeooppll

ee  bbootthh  iinnssiiddee  aanndd  oouuttss
iiddee  ((tthhee  ppaallaaccee))

ppaattiittaa    ffaalllleenn  ((HHoorrnneerr::  ""ggrriitt  ii
nn  tthhee  eeyyee""..

ppiissāāccoo  11]]  ddeemmoonn;;  22]]  aaccrroobbaatt
uubbbbeejjeettii    tteerrrriiffyy
uubbbbeejjaannīīyyaa    ccaauussiinngg  aannxxiieettyy
kkīīÂÂaattii    ttoo  ppllaayy
ddiissāā    ddiirreeccttiioonn,,  HHoorrnneerr::  iitt  

ggrreeww  ddaarrkk  eevveerryywwhheerr
ee

ppeessssaa    sseerrvvaanntt
eetthhaa    ggoo!!
eetttthhaa    hheerree;;nnooww
kkāāÂÂaakkaaööööii    bbllaacckk  eeaarreedd::  hheennccee  iillll

  oommeenneedd  ppeerrssoonn
ooppiillāāppeettii    [[ccaauuss]]  ttoo  iimmmmeerrssee
ppaaccccuuttttaarraattii    ttoo  ggoo  oouutt  aaggaaiinn,,   wwiitthh

ddrraaww
kkaahhaa××    wwhheerree
vvuuttttee    lloocc  aabbss..
ssaa––––āā[[ff]]  iiddeeaa;;nnoottiioonn
vviicciinnaattii    iinnvveessttiiggaattee;;  sseeaarrcchh  [[vv

iicciinntteettii  ==  tthhiinnkk]]
vvuuyyhhaattii    bbee  ccaarrrriieedd  aawwaayy  [[iinn  dd

aannggeerr  ooff  ddrroowwnniinngg]]  {{
ppaassss..   ooff  vvaahhaattii}}  

ddaarruu    ttrreeee
ttaajjjjiittaa    ffrriigghhtteenneedd
sseehhii    aa  wweeaalltthhyy  mmeerrcchhaanntt
nniiddaahhaattii    ttoo  bbuurryy  ((aa  ttrreeaassuurree))
kkooii    110000000000,,  ccrroorree
ssaappppoo    ssnnaakkee
uunndduurroo    rraatt

pp..332244  
aabbhhiinniissīīddaattii    ssiitt  ddoowwnn  bbyy//oonn  [[++aacccc

..]]
nniippaajjjjaattii    lliiee  ddoowwnn

kkooii    ((hheerree))  eenndd
ssiimmbbaallii[[ff]]    ssiillkkccoottttoonn  ttrreeee
ssuuvvaa    ppaarrrroott
ppoottaakkoo    yyoouunngg,,  yyoouunngglliinngg
ddhhoottaa    wwaasshheedd,,cclleeaanneedd  [[ddhhāā

vvaattii  //ddhhoovvaattii]]
nniillīīyyaattii    ssiitt  ddoowwnn;;  aalliigghhtt  [[nniillīīyy

ii  ==  aaoorr..]]
uuddiiccccaa    nnoorrtthhwweesstt
nniivvaattttaannaa××    ttuurrnniinngg  bbaacckk,,  bbeenndd  ((

ooff  aa  rriivveerr))
bbaallaavvaa    vveerryy  ppoowweerrffuull
aannuuddddaayyāā    ccoommppaassssiioonn
aayyuuttttaa××    iitt  iiss  nnoott  ffiittttiinngg
aassssāāsseettii      ccoonnssoollee
vveeggaa    iimmppuullssee;;qquuiicckk  mmoottiioo

nn
tthhāāmmoo    ssttrreennggtthh
uukkkkhhiippaattii    ttoo  hhoolldd  uupp,,  ttaakkee  uupp
āākkaa¶¶¶¶hhaattii    ppuullll  aalloonngg
āāddaayyoo    aacccc..   ppll..   ooff  āāddii
sseeddeettii    hheeaatt
uuppaa//nnaamm((11))    ooffffeerr;;sseerrvvee
kkuuaa    nnaassttyy
ggaaööeettii    11]]  ccoouunntt;;  rreecckkoonn;;  22]]  

ccoonnssiiddeerr;;  rreeggaarrdd;;  ccaarree
  ffoorr

ssaammmmāānnaa[[nn]]    hhoonnoouurr
āāgghhāāttaa    hhaattrreedd;;  oobbaannddhhii  ::  bboorr

ee  mmaalliiccee
bbaannddhhaattii    11]]  bbiinndd;;  22]]  aappppllyy;;  33]]  

ffiixx;;  pprreeppaarree;;  mmaakkee;;  bbee
ggiinn

kkaattiippāāhhaann    sseevveerraall  ddaayyss  ((kkaattiippaayy
aa  ::  sseevveerraall  ++  aahhaann  ::  ddaa
yy))

ppaacccchhiinnddaattii    ccuutt  sshhoorrtt
uuppaakkāārraa    sseerrvviiccee
ddaaÂÂiiddddaa    ppoooorr
aassuukkaa    ffrroomm  [[aassuu××  ]]  ssuucchh  aann

dd  ssuucchh
kkiiccccaa[[nn]]    dduuttyy
ttuummhhāākkaa××  ddhhaanneennaa  kk
iiccccee  ssaattii  

  HHoorrnneerr::  IIff  yyoouu  eevveerr  hh
aavvee  nneeeedd  ooff  wweeaalltthh..

aatttthhaa[[mm&&nn]]    nneeeedd



pp..332255  
ssaattii[[lloocc]]    bbeeiinngg[[pp..pprr..aatttthhii]]
––aattaakkāā    rreellaattiioonn
ssaakkaaoo    wwaaggoonn  ((llooaadd))
ppāārraammaattttaa    [[ppāārraa]]bbeeyyoonndd,,  aaccrroossss
nnāāttuumm    mmiisspprriinntt  ffoorr  ddāāttuu××  ??

????
mmiittttaa//ddūūbbhhiinn    bbeettrraayyeerr  ooff  ffrriieennddss
ddhhaammmmaattāā[[ff]]    ccoonnffoorrmmiittyy  ttoo  DDhh;;  iitt  ii

ss  pprrooppeerr,,   uussuuaall
rraajjjjaa[[nn]]    tthhrroonnee,,   eemmppiirree
uuppaahhaahhaattii    ssttaanndd  nneeaarr,,   mmiinniisstteerr,,   

llooookk  aafftteerr,,   bbeessttooww
ppaaiihhaahhaattii    ssttaanndd  ffaasstt,,   ffiinndd  ssuupppp

oorrtt  iinn  [[lloocc]]
vviimmaa××ssaattii    ttoo  iinnvveessttiiggaattee,,   eexxaammii

nnee
ppaaiippaajjjjaattii    eenntteerr  ppaatthh,,   ffoollllooww  mmee

tthhoodd
rruukkkkhhaaggggaattoo    rruukkkkhhaa  ++  aaggggaa  ++  ttoo
ssaayyaa××jjāāttaa    bboorrnn  ffrroomm  sseellff,,   ssppoonntt

aanneeoouussllyy  aarriisseenn;;  oossāāllii
××  ::  wwiilldd  rriiccee

ppaarriiggaaööhhāāttii    11]]  ggrraasspp;;  22]]  eexxaammiinnee;;
  33]]  ggoo  rroouunndd;;  44]]  ccoomm
pprriissee

āākkaappppaa    aattttiirree,,   aappppeeaarraannccee
āākkaappppaassaammppaannnnaa    ssuuiittaabbllyy  ddrreesssseedd    
kkaappppaattii    ttoo  bbee  ffiitt,,   sseeeemmiinngg,,  pprr

ooppeerr
vvaarraa    bbeesstt;;  vvaarraaggaattaa::ggoonnee  oo

nnttoo  tthhee  bbeesstt  ooff[[oonn  tthhee  
bbaacckk  ooff  aa  ssttaattee  eelleepphhaa
nntt  hheerree]]

aallaa××kkaattaa    ssuuffffiicciieennttllyy  aaddoorrnneedd

pp..332266  
ccaattuukkkkaa[[nn]]    ppllaaccee  wwhheerree  44  rrooaaddss  

mmeeeett
uuttttāāsseettii    iimmppaallee
nniirraappaarrāāddhhaa    bblleemmiisshhlleessss,,   iinnnnoocceenn

tt
āārraabbhhaattii    ttoo  bbeeggiinn
ppaahhaaaahhāānnee    ""oonn  tthhee  ooccccuurreennccee  ooff

  bbllooww  uuppoonn  bbllooww""
kkaannddaattii    llaammeenntt

nniibbbbiikkāārraa    uunncchhaannggiinngg  ,,   sstteeaaddffaa
sstt

bbhhuu––jjaattii    eeaatt;;  eennjjooyy;;  ttaakkee  aaddvvaa
nnttaaggee  ooff

eekkaacccciiyyaa  ==  eekkaaccccaa    oonnee
vviippaallāāvviittaa    mmaaddee  ttoo  ffllooaatt;;  tthhrrooww

nn  iinn  wwaatteerr
ppaavvaattttii  [[ff]]    hhaappppeenniinngg;;  nneewwss
uuttttāārreettii    mmaakkee  ccoommee  oouutt,,   ddrraagg

  oouutt
aannuussssaarraattii    ttoo  rreeccoolllleecctt,,   rreemmeemmbb

eerr
ddāāyyaakkaa    ggiivviinngg,,  bbeessttoowwiinngg
vvaa¶¶¶¶hhii  [[ff]]    iinnccrreeaassee;;  ggoooodd  ffoorrttuunn

ee;;  pprrooffiitt
uuhhaahhaattii    ttoo  rriissee  uupp
uussuu  [[mm&&ff]]    aarrrrooww
ssaattttii[[ff]]    jjaavveelliinn;;sswwoorrdd
ppāāssāāööoo    rroocckk
mmuuggggaarraa    cclluubb
ppaarriikkhhāā[[ff]]    ddiittcchh

pp..332277  
ppaarriiggaaööhhaattii    ttoo  eemmbbrraaccee,,   rreecceeiivvee,,   

ttaakkee  ppoosssseessiioonn  ooff
ppaaiicccchhāāppeettii    eennttrruusstt;;ggiivvee
nniiyyyyāāddeettii    ooffffeerr
jjaannaa    hheerree    rreeffeerrss  ttoo  tthhee  tthhrr

eeee  ccrreeaattuurreess
mmaahhāāttaallaa××    ggrreeaatt  ssuurrffaaccee  ::  aa  tteerrrraa

ccee  oonn  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  pp
aallaaccee

ssaannggooppeettii    gguuaarrdd;;  hhoolldd  oonnttoo  [[++aa
cccc]]  [[ttrreeaassuurree]]

nnāāÂÂīī[[ff]]    ttuubbee
pphhaalliikkaa[[ff]]    qquuaarrttzz;;ccrryyssttaall
ppaa––jjaarraa[[mm&&nn]]    ccaaggee
ddeevvaassiikkaa    ddaaiillyy
kkaa––ccaannaa[[nn]]    ggoolldd
llāājjāā[[ff]]    ppaarrcchheedd  ccoorrnn
ttaaaakkaa    ppoorrrriinnggeerr,,   bboowwll



MMūūggaappaakkkkhhaajjāāttaakkaa  ::  NNoo..553388,,  VVooll..VV11,,  pp..pp..11--3300

mmūūggaa  --  dduummbb
ppaakkkkhhaa  --  ccrriippppllee

pp  11
nnāāggaarroo    cciittiizzeenn
aannuurraakkkkhhaakkaa    pprreesseerrvviinngg,,  kkeeeeppiinngg  

uupp
KKuussaajjāāttaakkee  āāggaattaannaayyee
nnaa  

  HHoorrnneerr::  aass  hhaannddeedd  dd
oowwnn  iinn  tthhee  KKuussaa  JJāāttaa
kkaa..

ppaatttthheettii    pprraayy  ffoorr
uuppaahhāānnaa××    aatttteennddaannccee,,   sseerrvviiccee;;  

HHoorrnneerr::  bbuutt  tthhoouugghh  tthh
eeyy  wwoorrsshhiippppeedd  tthhee  mm
oooonn  aanndd  ootthheerr  ((ddeeiittiieess
))..

āāvvaajjjjaattii    ttoo  rreefflleecctt  uuppoonn,,  
kkhhaaöö¶¶aa    bbrrookkeenn  {{kkhhaaööddaattii}}

pp  22
bbhhaavvaannaa××    ddwweelllliinngg
ddaassssāāmmii    ffuuttuurree  ooff  ddaaddaattii  ::  ttoo  gg

iivvee
aannuucccchhaavviikkaa    ssuuiittaabbllee,,   ffiittttiinngg
uuppaaddhhaarreettii    11]]  hhoolldd  uupp  22]]  llooookk  oo

uutt  ffoorr
ttaayyii    lloocc  ooff  ttvvaa××
???? ppūūrriissssaannttii      ffuutt??  ppaassssiivvee??  ooff  ppūūrree

ttii  ::  ttoo  ffuullffiill
vviijjāāyyaattii    ttoo  ggiivvee  bbiirrtthh,,   ttoo  bbeeaarr
ppeemmaa××    lloovvee,,   aaffffeeccttiioonn
aahhiimmii––jjāā    bboonnee  mmaarrrrooww
āāhhaaccccaa    ttoouucchhiinngg,,  ffpppp  ooff  āāhhaa

nnaattii  ::  ttoo  bbeeaatt,,   ssttrriikkee,,   pp
rreessss  aaggaaiinnsstt,,   ttoouucchh

aabbbbhhaannttaarraa    iinnssiiddee
ssīīttaallaa    ccooooll,,   ttrraannqquuiill  
iiddāānnii nnooww
nnāātthhoo    pprrootteeccttoorr,,   rreeffuuggee,,   hheell

pp
ssāāmmiikkoo    lloorrdd

pp  33

ssaakkkkāārroo  kkaattvvāā ppaaiidd  hhoonnoouurr[[oorr  ssaaiidd  gg
ooooddbbyyee//mmaaddee  eenntteerrttaaii
nnmmeenntt]]

ssaahhii 6600
ddhhāāttīī nnuurrssee
ggaahhiittaakkaa××  kkaarroottii    ttoo  aacccceepptt
hhaappeessii kkeepptt  iinn  mmiinndd[[hheerree]]
ppāāhhaakkaa oonnee  wwhhoo  rreecciitteess//rreeaaddss
tteemmeettii    ttoo  mmaakkee  wweett,,   ttoo  mmooiiss

tteenn
jjaassmmāā    ttaassmmāā
rraamm((II)) ddeelliigghhtt
kkaaööaakkoo    tthhoorrnn
kkaassoo    wwhhiipp
ssaa××kkhhaalliikkāā[[ff]] cchhaaiinn
ppaavveessaannaa[[nn]] eennttrryy;;ppuuttttiinngg  iinn
ssaattttii    ssppeeaarr
ssūūllaa[[mm&&nn]] ssttaakkee;;  āārrooppaannaa::  ppuuttttiinn

gg    oonnttoo  ii..ee..iimmppaallee
nniissssāāyyaa    rreelliiaannccee  oonn,,  dduuee  ttoo
bbhhāārriiyyaa 11]]sseerriioouuss,,   ggrraavvee22]]ccaarrrr

yyiinngg
hheehhāā    uunnddeerr
sseettaacccchhaattttoo    wwhhiittee  uummbbrreellllaa  ((rrooyyaa

ll  iinnssiiggnniiaa))
tthhookkaa××    aa  lliittttllee
nniiddddāāyyaattii    ttoo  sslleeeepp
ppaabbuuddddhhaa    aawwaakkeenneedd
uummmmīīlleettii ooppeenn  eeyyeess[[cc..ff..   nnii]]
bbhhaavvaannaa[[nn]] ddwweelllliinngg
ssiirrii lluucckkyy;;gglloorryy
ppaakkaattiiyyāā oorrddiinnaarriillyy[[iinnssttrr]]
aattiirreekkaa eexxcceessssiivvee

pp  44
ssaarraa rreemmeemmbbeerriinngg
jjāāttii rree//bbiirrtthh,,   ffoorrmmeerr
ttaattooppaarraa×× bbeeyyoonndd  tthhaatt
ppaakkkkaa ccooookkeedd
hhiiyyyyoo    yyeesstteerrddaayy
mmiillāāyyaattii ffaaddeedd[[pp..pp..   hheerree]]
ppaarriimmaaddddaattii    ttoo  rruubb,,  ttoo  ccrruusshh
aattttaabbhhāāvvoo    11))  iinnddiivviidduuaalliittyy,,   ffoorr

mm,,  22))    lliiffee,,   rreebbiirrtthh
aaddhhiivvaatttthhaa    pppp  ooff  aabbhhiivvaassaattii    ::ddww



eellll
aassssāāsseettii[[ccaauuss]]    ccoonnssoollee[[ccaauussee  ttoo  bbrree

aatthhee  ffrreeeellyy]]
ppīīhhaa[[nn]] sseeaatt;;    ssaappppaattii  ::ccrraawwll  [[ss

oo  ""oonnee  wwhhoo  ccrreeeeppss  wwii
tthh  ccrruuttcchh==ddiissaabblleedd""]]

bbaaddhhiirraa ddeeaaff
ppaaöö¶¶iicccciiyyaa××~~ppaaöö¶¶iicccc
aa  

  wwiissddoomm

oocciinnāāyyaattii sshhooww  ccoonntteemmpptt  ffoorr
vviibbhhāāvveettii    11]]  ccoommpprreehheenndd;;  22]]  mm

aakkee  cclleeaarr;;  33]]aannnniihhiillaatt
ee    ;;  hheerree::  ccaauussaattiivvee  iimm
ppeerraattiivvee

kkāāmmeettii[[ddeennoomm..  ffrroomm  
kkaammaa]]

ddeessiirree

ssuussssaattii    ttoo  bbee  ddrriiee¶¶,,  tthhiirrssttyy
rraajjjjaattoo    ccoommppaarraattiivvee  aabbllaattiivvee

;;  rraajjjjaa××  ::  kkiinnggddoomm,,  rree
iiggnn..

rrooddaattii  ==  rruuddaattii    ttoo  wweeeepp
vveellāāyyoo    ooppppoorrttuunniittyy

pp  55
sseessaaddāārraakkāā    ootthheerr  cchhiillddrreenn
tthhaa––––aa[[nn]] mmootthheerr''ss  mmiillkk
tthhaannaa bbrreeaasstt
hhaannuu[[ff]] jjaaww
ppaarriiyyoossaannaa××    eenndd[[HHoorrnneerr::  ssttrruuccttuurr

ee]]
bbhhaavviittaabbbbaa××  eetttthhaa  kkāā
rraaööeennaa

iiddiioomm::  ""tthheerree  mmuusstt  bbee
  aa  rreeaassoonn""::

kkhhīīrraa    mmiillkk
ppūūvvaa ccaakkee
kkhhaajjjjaakkaa××    eeaattaabblleess[[ssoolliidd]]
aannttaarraa××    ddiiffffeerreennccee

pp  66
kkīīÂÂaabbhhaaöö¶¶aakkaa××    HHoorrnneerr::  ppllaayytthhiinnggss
ggaaööaannāā    ccoouunnttiinngg
bbhhiijjjjaammāānnāā bbrreeaakkiinngg
????

aassaahhaanntteennaa  ????
??    

  ffrroomm  ssaahhaattii  ::  11]]ddeeffeeaatt
;;  22]]  eenndduurree;;  33]]  bbee  aabbll
ee  ??????

aaggggiinnoo    ddaattiivvee  ffoorrmm  ooff  aaggggii  ??
??

vvaarraattaarraa    vvaarraa  ++  ttaarraa
nniiccccaallaa    mmoottiioonnlleessss
ppoohh((VVIIII))    ssttrriikkee//ssnnaapp{{ffiinnggeerrss,,ee..

gg..}}
ssooöö¶¶aa[[ff]]    aa  ttrruunnkk;;22]]aa  ddrruunnkk
kkoo––ccaa    11]]  ttrruummppeettiinngg;;  22]]  hheerr

oonn;;
aappaarrāāppaarraa××    aaggaaiinn  aanndd  aaggaaiinn
kkiillaammeettii  [[ddeennoomm..  kkiillaa
mmaa]]

11]]  ttoo  bbee  ttiirreedd;;  22]]  ttoo  bbee
  mmiisseerraabbllee

uuddddhhaarraattii ppuullll  oouutt[[pp..pp..==uuddddhhaaaa
]]

ddaahhaa    ffaannggss
vviissssaajjaattii    ttoo  lleett  lloooossee
vveehheettii    eenncciirrccllee
mmaatttthhaakkaa    hheeaadd;;  ssuummmmiitt
pphhaaööoo    hhoooodd
pphhāānnaa××  kkaattvvāā    wwiitthh  sspprreeaadd  hhoooodd,,  rraaii

ssiinngg  oorr  sspprreeaaddiinngg  iittss  
hhoooodd

aacccchhaattii    ttoo  ssiitt

pp  77
nnaaaa    ddaannccee
ssaammaajjjjaa ffeessttiivvaall

pp  99
ppaarrii//ggaahh((VV))    ggrraasspp
ssaamm//eettii    ccoommee  ttooggeetthheerr

pp  1100
cchhaattttaa    ssuunnsshhaaddee[[eeuupphheemmiiss

mm  ffoorr  rrooyyaallttyy??
āāmmaakkaa rraaww[[fflleesshh]]
ssuussāānnaa cchhaarrnneellggrroovvee  [[cchhaavvaakk

uuiikkāā  ==  mmoorrgguuee]]
nniikkhhaannaattii    bbuurryy
aannttaarrāāyyaa    11))..""ccoommiinngg  iinn  bbeettwwee

eenn""  ==  oobbssttaaccllee;;  22))  iinn  tt
hhee  mmeeaann  ttiimmee

ssaavvaannaa      11]]  eeaarr//hheeaarriinngg;;  22]]  fflloo
wwiinngg

ggaahhiittaakkaa××  kkaarroottii    ttoo  aacccceepptt
hhaappiittaa    nnoottee::  vvaarraa××  hhaappeettvvāā

    ::  ddeennyyiinngg  aa  wwiisshh,,   lliitt::
  ppllaacciinngg  tthhee  wwiisshh  aassiidd
ee



pp  1111
ppaammāāööaa[[nn]] mmeeaassuurree;;  ttiimmee;;lliimmiitt
aabbbbhhaannttaarree iinnssiiddee
llaappaattii ttaallkk
ssaannttee~~ssaattii[[lloocc]] bbeeiinngg;;eexxiissttiinngg;;ttrruuee
ppaaccccaayyoo ccaauussee[[""ssuurreettyy}}
ppāācciinnaa    eeaasstteerrnn  
ppaaiihhaannaattii ddeessttrrooyy;;ssttrriikkee  aaggaaiinnsstt
ssuuhhuu    wweellll  [[//ttaarraa  ==  ssttiillll  mmoorr

ee]]
rraatthhaa    11]]  ccaarrtt;;  22]]  pplleeaassuurree
uummmmāārraa    ccuurrbbssttoonnee
vvaannaagghhaaoo    ddeennssee  ffoorreesstt  
uuppaahhaahhaattii      sseerrvvee[[ttrrss]]  22]]  aappppeeaarr  

[[iinnttrrss]]
āābbhhaarraaööaa[[nn]]    ""tthhaatt  wwhhiicchh  iiss  ppuutt  oonn

""  ==  oorrnnaammeennttss
uukkkkaammaattii sstteepp  aassiiddee[[uukkkkāāmmeettii==

ccaauuss..]]
ccāālleettii mmoovvee;;ssttiirr
vvaassoo ccoonnttrrooll
vvāāmmaa    lleefftt
ssaammbbāāhhaattii rruubb;;sshhaammppoooo
oottaarraattii    ttoo  ddeesscceenndd,,  ggeett  ddoowwnn
bbhhaassttāā    bbeelllloowwss,,   tthhee  ccoommppoouu

nndd::  aa  sskkiinn  ooff  bbeelllloowwss  
ffuullll  ooff  wwiinndd

kkaattiippaayyaa sseevveerraall
vvāārroo    ttuurrnn
nnīīhhāārroo    wwaayy,,  mmaannnneerr
vvii//rruujjjjhhaattii    ttoo  bbee  oobbssttrruucctteedd,,  HHoorr

nneerr::  CCoonntteenndd  wwiitthh
kkiiÂÂaannāā[[ff]]    ttooyy
ssaallllaakkkkhheettii    oobbsseerrvvee;;ccoonnssiiddeerr
ppaassāāddhhaannaa××    oorrnnaammeenntt,,   ddeeccoorraattiioonn
kkii××  eettaassssaa    ooff  wwhhaatt  uussee??
kkāāssuu    hhoollee
llīīÂÂhhāā    ggrraaccee,,   eeaassee,,   cchhaarrmm,,  aa

ddrrooiittnneessss
ttaarraammaannaa    ffaasstt
aacceettaassaa mmiinnddlleessss
ssaa××iijjjjhhiihhaa rreeqquueesstteedd
???? nniikkhhaaööaa××    pprreesseenntt  ppaarrttiicciippllee  nnoo

mmiinnaattiivvee??
ppaaöögguullaa    llaammee
???? kkaayyiirrāā    aa  ggeennttiivvee  nnoouunn  ffrroomm  

tthhee  ppaassssiivvee  ooff  kkaarr????  ::  

ffuunnccttiioonniinngg  aass  ppeerriipphh
rraassttiicc  ffuuttuurree????

pp1133
uurroo~~uurraa[[mm&&nn]]    cchheesstt;;  uurruu::  llaarrggee;;  eexxcc

eelllleenntt

pp1155
ppaaggggaaööhhāāttii    11]]  ssttrreettcchh  ffoorrtthh;;  22]]  bbee

ffrriieenndd;;  33]]eexxeerrtt
ppaaiinneettii    ttoo  lleeaadd  bbaacckk  ttoo
bbhhaaddddaann  ttee      ggoooodd  lluucckk!!
llaabbbbhheetthhaa    mmiiddddllee  33rrdd  ssiinngguullaarr  ((

iinn  ppaassssiivvee  sseennssee))

pp1188
kkuuööaappoo    aa  ccoorrppssee
ssiirrīī    sspplleennddoouurr,,   bbeeaauuttiiffuull
aabbhhiinnddiittvvāā    nnoott  bbrreeaakkiinngg
dduujjjjiivviittaa    wwrreettcchheedd  lliiffee[[kkoo  aatttthh

oo::wwhhaatt  uussee??]]
ttaassssaa  iiööaa××  kkaattvvāā  ddaassss
eennttoo    

  HHoorrnneerr::  ppooiinntteedd  oouutt  tt
oo  tthhee  llaatttteerr  ((==cchhaarriioottee
eerr))  tthhee  ddeebbtt  tthhaatt  hhee  hhaa
dd  ccoonnttrraacctteedd  bbyy  rreeaassoo
nn  ooff  tthhee  hhoorrsseess,,   tthhee  cc
hhaarriioott  aanndd  tthhee  oorrnnaammee
nnttss

nnii  //yyaatt((VVIIII)) hhaanndd  oovveerr[[nniiyyāāddeettii]]
aannaaööoo ddeebbttlleessss
vvaaööööiittaa    pprriizzeedd  bbyy,,  pprraaiisseedd

pp2200
vviissssaahhaa[[pp..pp..]]    11]]  sseenntt  oouutt;;  22]]  ddiissttiinncc

tt  {{ooff  vvooiiccee}}
āāllaayyaa[[mm&&nn]] 11]]  ppeerrcchh;;  22]]  lluusstt;;  33]]  pprr

eetteennccee;;
ttaahhii××    lloocc  ooff  ttaa  ==  tthheerreeffoorree
aattrraajjaa    oowwnn  ssoonnss
ssaammmmaattii    11]]  ttoo  bbee  ccaallmmeedd;;  22]]  rr

eesstteedd  wweellll
ddeessaannāā    lleessssoonn

pp2288
aannuussaannddhhii[[ff]]    llooggiiccaall  ccoonncclluussiioonn



āāddii××  kkaattvvāā    bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh//ffrroomm
______  oonn  ddoowwnn

oorraaddhhaa    sseerraagglliioo[[oorruunnddhhaattii::ttaa
kkee  wwiiffee]]

pp2299
ppaassāārriittaa[[pp..pp..]]    llaaiidd  oouutt;;ooffffeerreedd  ffoorr  ss

aallee
āāppaaööaa    sshhoopp
ssāāmmaannttaa nneeiigghhbboouurriinngg
ppaakkkkoossāāppeettii    ttoo  sseenndd  ffoorr,,   ttoo  ccaallll
jjāāttāā    HHoorrnneerr  ::  bbeeccaammee
vviinnaahhaa    ppeerriisshheedd
aassssaammaa hheerrmmiittaaggee
vvāālluukkāā    ssaanndd
vviikkiirraattii    ttoo  ssccaatttteerr
vviiddhhaa kkiinndd,,ffoolldd
kkaattvvāā    HHoorrnneerr::  RReeggaarrddeedd  aass
ppaarrāāyyaannāā ffaarreerrss  bbeeyyoonndd
ppaassāāddeettii    ttoo  bbee  pplleeaasseedd



          NNaannddiiyyaammiiggaajjāāttaakkaa  NNoo..338855  [[VVooll..33,,   pp..7700]]

pp  227700
mmiiggaavviittaakkkkaa    aammaatteeuurr  ooff  hhuunnttiinngg
kkaassii[[ff..]] ttiilllliinngg  &&  pplloouugghhiinngg
āāddii &&cc..
ddeevvaassiikkaa ddaaiillyy
aaddaattvvāā nnoott  ggiivveenn[[tthhee  cchhaannccee]]
cchheeddaa×× ccuutt  ooffff,,   aannnniihhiillaattee
ppaarriivvāārroo    ssuurrrroouunnddiinngg;;  ssuuiittee,,   rree

ttiinnuuee,,   ffoolllloowweerrss
mmiiggaavvāā[[ff]] hhuunnttiinngg
gghhaarrāāvvāāssoo    hhoouusseehhoolldd  lliiffee
ūūyyyyaannaa    aa  ppaarrkk,,   pplleeaassuurree  ppaarrkk
ppaarriikkkkhhiippaattii eenncclloossee
kkhhaaööaattii    ttoo  ddiigg
yyoojjeettii[[ddvvaarraa××]] ffiixx  ,,   sseett  rriigghhtt,,   ddoooorr
mmuuggggaarraa cclluubb,,  mmaalllleett
ppaahhaarraattii    ttoo  ssttrriikkee;;  ppaahhaarraannttāā  ::  

nnoomm  pplluu
nnīīhhaarraattii    ttoo  ttaakkee  oouutt,,   ddrriivvee  oouutt
ggoorruuppaannii ccaattttllee
vvaajjaa ccoowwppeenn
ppiiddaahhaattii ccoonncceeaall,,   sshhuutt
mmaannttaayyaattii  ==  mmaanntteettii    11))  ttaakkee  ccoouunnsseell,,   22))  cc

oonnssiiddeerr,,   tthhiinnkk  oovveerr;;  33
))  aannnnoouunnccee,,   aaddvviissee

aatttthh ''   ssoo  uuppāāyyoo    HHoorrnneerr::  ""TThhiiss  iiss  iinnddee
eedd  aa  ssttrraatteeggeemm""..

ssaajjaattii lleett  lloooossee;;[[ccaauuss..==ssaajjjjeettii
::sseenndd  oouutt;;  pprreeppaarree]]

pp  227711
kkhhaaööoo    aann  iinnssttaanntt  iinn  ttiimmee
kkhhuuddddaakkaa    lliittttllee
ppiiÂÂeettvvāā  bbāāhhuunnāā  bbāāhhuu
mm  

  ssqquueeeezzeedd  cclloossee  ttooggeett
hheerr

pphhaallaakkaa    11]]  ssllaabb  ooff  wwoooodd;;  22]]  ss
hhiieelldd;;    33]]  ppoosstt

aappppaammaattttaa    hheeeeddffuull
ppaarriiccccaajjaattii    ttoo  ggiivvee  uupp,,  lleeaavvee  bbeehh

iinndd,,  hheennccee::  ssaaccrriiffiiccee
hhaattvvāā    ggeerruunndd  ooff  ttiihhaattii
mmaannuusssseehhii  gguummbbaappaarrii
yyaannttee  hhaattvvāā  

  lliitt::  bbyy  tthhee  mmeenn,,  hhaavviinn
gg  ssttoooodd  aatt  tthhee  eeddggee  ooff

  tthhee  tthhiicckkeett;;  HHoorrnneerr::  ""
wwiillll  lleeaavvee  tthhee  tthhiicckkeett  
aass  ssoooonn  aass  tthhee  mmeenn  sstt
aanndd  aatt  tthhee  eeddggee  aanndd  bb
eeggiinn  ttoo  bbeeaatt  iitt""

kkhhaammaattii 11]]  bbee  ppaattiieenntt;;  22]]  bbee  ffiitt
;;  sseeeemm  ggoooodd

kkhhaammāāppeettvvāā ppaarrddoonn;;  ffaarreewweellll
ggaammaannaassaajjjjoo    iiddiioomm..  ::  ppooiisseedd  ffoorr  ffllii

gghhtt    ((ssaajjjjaa  ::  pprreeppaarreedd))
ppaarriiyyaannttaa bboorrddeerreedd,,  eenncciirrcclleedd
tthhaakkeettii ccoovveerr,,   cclloossee
ppaarriivvāārreettvvāā ccaauusseedd  ttoo  bbee  rroouunnddeedd

  uupp
ppaahhāāyyaa   hheenncceeffoorrtthh;;  ffrroomm....oonn

wwaarrdd[[aabbll..]]{{ggeerr..   ffrroomm::  
ppaahhaahhaattii==ppuutt  ddoowwnn,,  
sseett  ddoowwnn}}

vviijjjjhhaattii sshhoooott  wwiitthh  aarrrrooww;;  ssppllii
tt[[nn..bb..vviijjjjaattii((ppaassss..))::ttoo  bb
ee  ffoouunndd]]

ssaayyaa×× oonneesseellff,,   aalloonnee
eettii ttoo  ggoo
ppeesseettii    ttoo  sseenndd,,  ttoo  eemmppllooyy,,  tt

oo  sseenndd  oonn  aa  mmiissssiioonn,,  tt
oo  eemmppllooyy  ((ssoommeeoonnee))  tt
oo  ddoo  ((aa  sseerrvviiccee))  HHoorrnn
eerr::  ""SSeenntt  ssoommeeoonnee  ttoo  
ffeettcchh..""

vvāārraa×× ttuurrnn  ;;  ooccccaassiioonn;;  ooppppoorr
ttuunniittyy

ppaattttaa    aattttaaiinneedd,,  ggoott  [[pp..pp..   ooff  
ppāāppuuööāāttii]]

hhaappeettii  ==  ccaauuss..   ooff  ttiihh
aattii

..sseett  uupp,,  aarrrraannggee

tthhāāmmoo vviiggoouurr
aavvaassssaa××    iinneevviittaabbllyy
vvaattii[[ff]] ffeennccee
llaa××gghhaattii    ttoo  jjuummpp  oovveerr

pp  227722
ssaammīīppee nneeaarr
SSāākkeettaa    ppllaaccee  nnaammee
ppaahhiiööaattii    ttoo  sseenndd
oorraassaa oowwnn  ssoonn



kkaattaarroo wwhhiicchh  oonnee??
nnoo    nnuu
rraa––––oo  ssaannttiikkāā    HHoorrnneerr::  ""uunnddeerr  tthhiiss  kk

iinngg""
iiööaa[[nntt]] ddeebbtt;;//hhaannee.. ..[[ffaalllleeöö]]bb

eeiinngg  iinn  [[ddeebbtt]]
ssootttthhiibbhhāāvvoo    wweellll  bbeeiinngg,,  pprroossppeerriitt

yy,,   ssaaffeettyy
aayyuuttttaa    nnoott  rriigghhtt,,   nnoott  ffiitt,,   iimmpp

rrooppeerr
vvāārroo    aa  ttuurrnn,,   ooccccaassiioonn,,  ttiimm

ee,,  ooppppoorrttuunniittyy
ssaammppaattttaa    rreeaacchheedd,,  aarrrriivveedd,,  ccoo

mmee  ttoo  
ppaakkāāsseennttoo eexxppllaaiinniinngg
ppiiöö¶¶oo    lluummpp  ooff  ffoooodd,,  eessppeeccii

aallllyy  aallmmss
aavvaabbhhoottttuu××((iinnff)) ttoo  eeaatt  uupp
uussssaahhaattii    ttoo  bbee  aabbllee,,   ttoo  ddaarree  ;;  uu

ssssaahhee  ::  [[mmiiddddllee  11sstt]]
ooddaahhiissssaammii ssuuppppllyy
kkhhuurraappāāööii ""hhaannddrraazzoorr""==aarrrrooww

pp  227733
aappaarraabbhhāāggee    aatt  aa  llaatteerr  ddaattee
ssaannnnaayyhhaattii ffiitt,,aarrmm  ;;  ssaannnnaahhii  [[  aaoorr

iisstt]]
kkhhuurraa//aappppaa aarrrrooww
ttaajjjjeettii ffrriigghhtteenn
ppaallāāyyaattii rruunn  aawwaayy
nniibb//bbhhāāyyoo wwiitthhoouutt  ffeeaarr
ppuurreeccāārriikkaa××  kkaattvvāā    ppuuttttiinngg  bbeeffoorree  eevveerryytt

hhiinngg  eellssee,,   lliitt..""mmaaddee  gg
oo  bbeeffoorree  <<eevveerryytthhiinngg
>>  [[mmeettttāā]]{{aass  aann  iiddeeaall}}
""

pphhāāssuukkāā[[ff]] rriibb,,   ssoo  ffllaannkk==""ggrreeaatt  rrii
bbbbeedd  ssiiddee""

nniiccccaallaa    nnoott  mmoovviinngg
ssaarraa   11))  rreeeedd;;  22))  aarrrrooww;;  33))  

fflloowwiinngg;;  44))  llaakkee;;    55))  rr
eemmeemmbbeerriinngg;;  66))  ssoouunn
dd  [[hheerree  22))]]

gguuööaavvaanntt ppoosssseesssseedd  ooff  ggoooodd  qquu
aalliittiieess  [[CCoowweellll,,   pp..117733,,
  nnootteess  tthheerree  iiss  aa  ppuunn  hh
eerree  oonn  gguuööaa××  wwhhiicchh  
mmeeaannss  mmeerriitt  oorr  ssttrriinngg..

]]
jjāānnaa    iimmppeerraattiivvee  ooff  jjāānnāāttii
ppaassīīddaattii    ttoo  bbeeccoommee  ppuurriiffiieedd,,  tt

oo  bbee  rreeccoonncciilleedd,,  ffiinndd  
oonnee''ss  ssaattiissffaaccttiioonn  iinn  ((
++lloocc))

ddhhaannuu[[nn]] bbooww
kkaalliinnggaarraa[[××nn]] lloogg//wwoooodd
kkaaöö¶¶aa  [[××nn]] aarrrrooww  ::  hheerree  nnoommiinnaattii

vvee  ccaassee
kkhhaammaattii    ttoo  bbee  ppaattiieenntt,,   ttoo  ffoorrggii

vvee  ((++ggeenn  ooff  ppeerrssoonn))
ddaammmmii    ccoonnttrraaccttiioonn  ooff  ddāāttuu××

  īīhhāāmmii  ::  II  aamm  wwiilllliinngg  tt
oo  ddoo;;  ddaammmmii  iiss  iinntteerrpp
rreetteedd  aass  aa  ffuuttuurree  mmeeaa
nniinngg

īīhhaattii    ttoo  eennddeeaavvoouurr,,   aatttteemmpp
tt,,   ssttrriivvee  aafftteerr

aabbhhaayyaa××    ccoonnffiiddeennccee,,   ssaaffeettyy  ;;  
HHoorrnneerr::  ""iimmmmuunniittyy""

jjaallaa    wwaatteerr  ;;jjaallaaccaarraa  ::  lliivviinn
gg  iinn  tthhee  wwaatteerr

kkooppeettii  ==  ccaauuss..   ooff  kkuupp
ppaattii

ddiissttuurrbb

aaggaattii    HHoorrnneerr::  ""wwrroonngg  ccoouurr
sseess""  iiee::  cchhaannddaa,,   ddoossaa,,
  mmoohhaa,,   bbhhaayyaa

pp  227744
ppaarriiccccāāggaa××    rreennuunncciiaattiioonn,,  ssaaccrriiffiicc

ee
aajjjjaavvaa××    hhoonneessttyy
mmaaddddaavvaa×× ggeennttlleenneessss
vviirrooddhhaannaa××    oobbssttrruuccttiioonn,,  ooppppoossiittii

oonn  
???? aappaakkkkaa uunnrriippee  ;;  HHoorrnneerr  llaasstt  llii

nnee::  ""WWhheennccee  tthheerree  sspp
rriinngg  jjooyy  aanndd  ggrreeaatteesstt  
bblliissss  ffoorr  mmee..""

kkaattiippāāhhaamm    sseevveerraall  ddaayyss
bbaannddhhaannaa××    bbiinnddiinngg,,  aallssoo::  hhoollddiinn

gg  ttooggeetthheerr,,   ccoommppoossiittii
oonn,,  jjooiinniinngg  ttooggeetthheerr

ccaarrāāppeettvvāā  bbhheerrii––   [[ccaauuss..ooff  ccaarraattii==""mmaakk
ee  ggoo""]]  ccaauussee  ddrruumm  ttoo  
bbee  bbeeaatteenn



ppaakkāāssaattii sshhiinnee  ffoorrtthh  [[ccaauuss..==ppaa
kkāāsseettii::  eexxppllaaiinn,,   pprrooccllaa
iimm]]



LLoommaahhaa××ssaajjāāttaakkaa  NNoo..9944,,  vvooll..   11,,   pp..339900

pp..339900  
bbāāhhiirraakkaa    oouuttssiiddeerr,,   nnoonn  BBuuddddhhii

sstt
ttaappaa//ttaappoo  11]]ttoorrmmeenntt22]]aasscceettiicc  pprr

aaccttiiccee
rraajjaa[[nn]]    dduusstt
jjaallllaa[[nn]]    mmooiissttuurree;;wweett  ddiirrtt{{rr//jj::

ccllaassss  ooff  aasscceettiiccss  lliivviinn
gg  iinn  ddiirrttyy  mmuudd}}

ppaavviivviittttaa    sseecclluuddeedd;;sseeppaarraatteedd
vviikkaaaa   11]]ffoouull22]]cchhaannggeedd;;aass  nn

eeuutteerr  nnoouunn::ffiilltthh((44  ttyypp
eess  ooff  mmaahhāāvviikkaaāānnii  aapp
pplliieedd  aaggaaiinnsstt  ssnnaakkeebbiitt
ee==dduunngg,,uurriinnee,,aasshh,,ccllaa
yy))

mmaacccchhaa    ffiisshh
bbhhii××ssaannaakkaa    ffrriigghhttffuullllyy  aawwee  iinnssppiirr

iinngg
ssaaöö¶¶aa    ggrroovvee
hhiimmaappāāttaassaammaayyee  aannttaa
rraahhaakkee  

  ""aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ssnnoowwff
aallll  bbeettwweeeenn  tthhee  `̀88 ''ss''""

ttiinnttaa    mmooiisstt
tteemmeettii    mmooiisstteenn    ((ppaassss..   aaoorriisstt

))
ppaagggghhaarraattii    ttoo  oooozzee
ggiimmhhaa    ssuummmmeerr
ppaarriiÂÂāāhhoo    bbuurrnniinngg;;lluusstt
nniivvāāttaa    wwiinnddlleessss
ssoottaattttaa    ssccoorrcchheedd
ddhhāārrāā    ffllooww,,  ttoorrrreenntt,,   sshhoowweerr
mmuuccccaattii    [[ppaassssiivvee  ooff  mmuu––ccaattii  ]]

  iiss  rreelleeaasseedd
ssoossīīttaa    tthhoorroouugghhllyy  cchhiilllleedd  oorr

  wweellll  wweetttteedd[[ppeedd]]
nnaaggggaa    nnaakkeedd
ppaassuuttaa    iinntteenntt  oonn
eessaannāā    ddeessiirree,,   lloonnggiinngg,,  wwiisshh

pp..339911
ccaattuurraaººggaa.. .. ..bbrraahhmmaaccaa
rriiyyaa××

  44  aassppeeccttss  ooff  BBrraahhmmaa  
ffaarriinngg::aasscceettiicciissmm,,  ddeett
eessttaattiioonn  ooff  ccoommffoorrtt,,   ss
oolliittaarriinneessss  aanndd  iimmppoovv
eerriisshhmmeenntt..

ssaammāāddāānnoo    uunnddeerrttaakkiinngg
llaaddddhhii[[ff]]    hheerreettiiccaall  vviieeww

MMaayy  aallll  bbeeiinnggss  kkeeeepp  wweellll  aanndd  hhaappppyy

MMaayy  aannyy  mmeerriittss  bbee  sshhaarreedd  aammoonngg  aallll  bbeeiinnggss


